
ATA REUNIÃO CMDRA 

Realizada em 08/06/2018, às 14:30 no IAC (Instituto Agronômico de Campinas)

Presentes os membros do conselho: Adriano Tosoni da Eira Aguiar, André Luiz de
Camargo von Zuben, Claudinei Barbosa, Sérgio Augusto Maraes Carbonell, Cláudio
Quercia  Soares,  Luiz  Fernando  Ceribelli  Madi,  Cristina  Criscuolo,  Ana  Maria
Heuminiski, Francisco de Andrade Nogueira Neto, Geraldo Magela,  Luis Fernando
Amaral Binda, Luiz Guilherme Rebello Wadt,  Marco Tulio Ospina Pátino,  Ricardo
de Oliveira Munhoz e Susanna M. von B. Ulson Cardoso. 
Como convidados: Francisco de Paula dos Santos Nogueira, Mauro Miyashiro,  José
Benedito Napoleone Silveira, Paulo Pinto e Lilian Cristina Anefalos.

O Presidente do Conselho, André von Zuben, deu início aos trabalhos, agradecendo a
presença de todos e como primeiro ítem da pauta colocou em votação a aprovação da
ata da última reunião, realizada em 06 de abril de 2018, sendo a mesma aprovada por
unanimidade. 

Em seguida o Presidente comentou sobre a retomada do projeto “Rural Inteligente”,
por parte da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Turismo, fazendo
uma  breve  explicação  a  respeito  do  projeto  e  sua  importância  para  identificar  a
localização  das  propriedades  rurais  no  município  de  Campinas,  possibilitando  a
Guarda  Municipal  e  o  Samu  poderem  atender  ocorrências  na  região  rural  do
município de forma eficiente. Comentou também que esta base de dados gerada foi
solicitada  inclusive  pelo  INCRA e  que  o  Sindicato  Rural  de  Campinas  estará
colaborando com a entrega das placas de identificação aos proprietários.

Comunicou que a Secretaria esteve reunida com a Diretoria do Ceasa Campinas a fim
de desenvolver parcerias, visando oferecer oportunidades aos produtores rurais do
município. Informou que, na ocasião, o Presidente Wander Vilalba foi convidado a
fazer uma palestra na próxima reunião do conselho. 

Dando sequência a pauta, foi feita uma apresentação do Agropolo Campinas, pelo
Coordenador deste Órgão, o Dr. Sérgio Carbonell, que falou a respeito dos objetivos
previstos na sua criação, dos desafios e da importância que o Agropolo trará para a
Bioeconomia.

Na sequência a palavra foi aberta aos presentes e o Presidente do Sindicato Rural de
Campinas, o Sr. Francisco Andrade Nogueira Neto, colocou os produtores rurais a
disposição do Agropolo.

O Conselheiro Luiz Guilherme Wadt comentou a situação de que o poder público
hoje está autorizado a transformar os estudos feitos nos institutos de pesquisas em



negócios, mas que ainda existe uma dificuldade dos cientistas colocar isto em prática,
e que deve ser levada a efeito uma ação específica de transferência de tecnologia para
o usuário final, além de transformar isso em recursos aos institutos de pesquisas.

O Conselheiro Luiz Fernando Madi observou que no 12o. Workshop de Tecnologia de
Alimentos,  realizado  pelo  Agropolo,  o  tema  “Transferência  de  Tecnologia”  foi
abordado. Comentou também que realmente é necessário juntar as realidades  Ciência
e Empreendedorismo, e que seria interessante articular isso junto ao Sebrae, dada a
circunstância  de  que  o  novo  presidente  do  órgão,  Tirso  Meireles,  possui  maior
afinidade com o setor agrícola.

O  Conselheiro  Geraldo  Magela  fez  apresentação  colocando  a  importância  e  as
atribuições do Conselho Rural no Controle Social do DAP (Declaração de Aptidão ao
Pronaf),  sendo  formada  uma  comissão  do  conselho  composta  por  membros  do
Sindicato Rural, da Cati e da Secretaria de Desenvolvimento, com a participação dos
Srs. Luis Fernando Amaral Binda, Geraldo Magela Ferreira, Francisco de Paula dos
Santos Nogueira e José Benedito Napoleone Silveira, para a execução dos controles
previstos na portaria 26 do Ministério do Desenvolvimento Agrário, de 09 de maio de
2014. Na próxima reunião ordinária deveria ser apresentado o resultado de análise
efetuado por esta comissão.

Finalizando  a  reunião,  o  membro  do  Instituto  Eldorado,  Mauro  Miyashiro,  fez
comentários  a  respeito  de  tecnologia  voltada  ao  agronegócio,  saúde  e  Cidades
Inteligentes. 

Às 16:00 horas o Presidente deu por encerrada a reunião do CMDRA e eu Cláudio
Quercia Soares, Secretário Executivo, lavrei a presente Ata.

Campinas, 08 de Junho de 2018.


